
MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Torsdag 13. juni kl. 1930, 

Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 
Til stede: Eva Gullichsen, Brage Midtsund, Merete Thommesen, Steinar Ørum, 

Heidi Reinertsen, Knut Riis, Kirsti Beate Hermansen Grøndahl,  

Marit Sæther 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

 

SAK 45/2017  Godkjenning av innkalling til møte 13. juni. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 46/2017  Godkjenning av referat fra møte 18. mai. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 47/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Odal sparebank: Hovin menighet tildeles kr. 10.000,- i gavemidler 

for 2016 til nytt flygel. 

b) Referat fra møte i fellesrådet 11. mai. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 48/2017  Festival F 

Trosopplæringskoordinator Brage Molteberg Midtsund deltok på møtet. 

Festival F går av stabelen 15. til 17. september. Det er to punkter som 

ble tatt opp: 

- Info om Festival F 2017 inkl. menighetsrådenes ansvar 

- Diskusjon om plassering av Festival F i årene som kommer 

Vedtak: Hovin menighetsråd stiller seg positive til at menighetsrådet er 

vertskap for konserten (i Jessheim kirke) i 2018 (eller seinere). De 

andre menighetene er også positive til å ha deler av arrangementet i sine 

bygninger/sokn. Det kan bidra til å øke opplevelsen av at festivalen er 

et fellesarrangement. Mogreina kan ikke være vertskap for store 

konserter, men kan f.eks. ha fortellerstunden.  

Oppsett av dugnadshjelp til festivalen utsettes til møtet i august. I 

august-nummeret av menighetsbladet kan det tas med en setning eller to 

om at vi trenger frivillige til festivalen. 
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SAK 49/2017 Triatrim/Klubb 5-7 

Det er foreslått endringer i opplegget for Triatrim/Klubb 5-7. Marte, 

Lasse, Brage og Ragne har hatt et møte og presentert resultatet for 

staben, som ga sitt bifall til planene. Det er ønske om at planene også 

diskuteres i menighetsrådet. 

 

Det er viktig med et onsdagstilbud for barn. Nå planlegges det et nytt 

opplegg som blir for 4. og 5. trinn, og som skal erstatte nåværende 

Triatrim/Klubb 5-7. Navn: Etter skoletid. Alle 4.-5.klassinger i soknet 

inviteres med brev. Leksehjelp fram til kl. 13.30, så de kan komme 

fortløpende.  

De som går i 6. og 7. trinn får tilbud om å være med som ledere på Etter 

skoletid. Det blir utviklet et ledertreningsopplegg for disse.  

 

Det blir en stor endring i målgruppen. Tidligere har det vært for 2. til 7. 

trinn. Nå blir det bare 4. og 5. (pluss ledere). 

 

Ansatt-ressurser: Ragne, Torill og den nye trosopplæringslederen.  

 

Denne endringen vil gjøre at man mister noen pga. alderstrinn. Men det 

er også muligheter for at det kommer mange nye, siden man inviterer 

fra hele soknet.  

 

Det er mulig at tiltaket kobles til KFUK/KFUM. 

 

   Vedtak: 

Triatrim har bestått i mange år, og det er ganske drastisk å foreta en 

endring, men her er det ikke snakk om nedleggelse, men 

omorganisering og nytenkning. En av de største utfordringene med 

opplegget i dag, er det store aldersspennet – fra 2. til 7. klasse. 

Leksehjelp er et stort savn for mange, og flere andre menigheter tilbyr 

det, av og til i samarbeid med Røde Kors. Det er viktig at man beholder 

kontinuerlige tiltak i menigheten, og med en kirke midt i sentrum ligger 

alt til rette for det.  

 

Menighetsrådet gir sin støtte til endringene. Det er synd at navnet 

forsvinner, samtidig som det er naturlig når opplegget blir nytt. 

 

Menighetsrådet er bekymret over at trosopplæringsstillingen ikke er 

utlyst ennå.  

 

 

SAK 50/2017  Møtedatoer høsten 2017 

   Fastsettelse av møteplan for høsten 2017. 

 

AUs forslag til vedtak: 

Menighetsrådsmøter: 22. august, 12. september, 10. oktober,  

14. november, 5. desember, 23. januar.  
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AU-møter: 8. august, 29. august, 26. september, 24. oktober, 21. 

november, 9. januar. 

 

Vedtak: 

Vedtatt. 

 

 

SAK 51/2017  Eventuelt 

 

a) Forespørsel om konsert med Watoto 30. september 

Watoto er et barnekor fra Uganda. De søker om å få ha konsert i 

Jessheim kirke 30. september. De ber om at menigheten stiller med 

9 vertsfamilier + 2 hotellrom + måltider. Det er første helg i 

høstferien og passer derfor dårlig.  

Vedtak: Hovin menighet takker nei i år, men ønsker gjerne å få 

forespørselen neste år, fortrinnsvis ikke i forbindelse med skolenes 

ferier. Dette kan eventuelt arrangeres i samarbeid med de andre 

korene som menighetene i Ullensaker har. 

  

b) Forespørsel fra Jessheim Hovin og Mogreina skolekorps om leie 

av Jessheim kirke 13. desember 

Kirkevergen fakturerer kr 750,- for kirkerommet.  

Vedtak: Skolekorpset tilbys halv pris for leie av andre rom. Det 

forutsettes at Ullensaker korforening, som leier fast den ukedagen, 

går med på å bytte øvingslokale (korpset øver vanligvis på Nordby 

ungdomsskole). 

 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 

 


